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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 7 april 2005, nr. 2005-15993 tot
bekendmaking van de deelverordening mantelzorg Noord-Holland 2005 tot en met 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in
hun vergadering van 4 april 2005, onder nr. 15, het
volgende besluit hebben genomen:

een of meer leden van diens directe omgeving waarbij
de zorg rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.
Doelgroep
Artikel 2
Subsidie krachtens deze deelverordening kan uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen.
Subsidiecriteria
Artikel 3

Provinciale Staten van Noord-Holland,

overwegende dat het noodzakelijk is ter uitvoering van
de beleidsvoornemens zoals neergelegd in de nota ‘Zorg
verbetert het leefklimaat in Noord-Holland’ een wettelijk
voorschrift in het leven te roepen dat regelt voor welke
activiteiten op het gebied van de mantelzorg subsidies
kunnen worden verstrekt;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 145 Provinciewet;
gelet op het Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn,
Zorg, zoals vastgesteld op 16 december 2003;
besluiten:

de Deelverordening mantelzorg Noord-Holland 2005
tot en met 2007 vast te stellen.

lid 1
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op de versterking van de positie
van de mantelzorg voor Noord-Hollandse ingezetenen
en die zonder financiële bijdrage van de provincie
Noord-Holland niet kunnen worden uitgevoerd.
lid 2
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die
a
beogen bestaande kennis, methodieken en vaardigheden met betrekking tot de mantelzorg breder
ingang te doen vinden;
b
beogen nieuwe kennis, methodieken en vaardigheden met betrekking tot de mantelzorg te ontwikkelen;
c
leiden tot ondersteuning bij de uitbreiding van de
mogelijkheden dat de mantelzorg tijdelijk overgenomen wordt (respijtzorg); of
d
de belangen van mantelzorgers behartigen.
Weigeringsgronden
Artikel 4

Deelverordening mantelzorg Noord-Holland 2005 tot
en met 2007
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder mantelzorg:
de zorg die niet in het kader van een hulpverlenend
beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door
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lid 1
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien
a
de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde
staten financieel niet haalbaar is;
b
de verwachte resultaten van de activiteit naar het
oordeel van gedeputeerde staten te gering zijn;
c
de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde
staten onvoldoende is ingebed in de bestaande
mantelzorgondersteuning.

lid 2
Subsidie kan worden geweigerd indien met de uitvoering van de activiteit waarop de subsidieaanvraag
betrekking heeft, is begonnen voordat op die aanvraag
is beslist.

lid 3
Een subsidie boven een bedrag van € 5.000,– wordt
verstrekt in de vorm van een tekortsubsidie.

Verdeling van het subsidieplafond

Artikel 7

Artikel 5

lid 1
De subsidie bedraagt 90% van de door gedeputeerde
staten noodzakelijk geachte kosten van de activiteit
met een maximum van € 75.000,–.

lid 1
In afwijking van artikel 10, eerste lid van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998, moeten aanvragen om subsidie zijn ingediend vóór 1 mei voor
activiteiten die een aanvang zullen nemen in de maanden
juli van het jaar van aanvraag tot en met juni van het
daarop volgende jaar.

Berekening van de subsidie

lid 2
In geval van subsidies beneden € 5.000,– kunnen
gedeputeerde staten van dit percentage afwijken.
Aanvraag om subsidie

lid 2
In afwijking van het eerste lid van dit artikel moeten
aanvragen voor activiteiten die een aanvang zullen
nemen in het jaar 2005 en de eerste zes maanden van
2006 zijn ingediend vóór 15 september 2005.

Artikel 8
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een bij
gedeputeerde staten verkrijgbaar formulier.
Verplichtingen van de subsidieontvanger

lid 3
Indien het aantal aanvragen dat naar het oordeel van
gedeputeerde staten voor subsidie in aanmerking komt
het beschikbare subsidieplafond overschrijdt, rangschikken gedeputeerde staten deze aanvragen op een
prioriteitenlijst. Bij deze rangschikking wordt in
aflopende volgorde prioriteit gegeven aan activiteiten
die zich richten op:
a
allochtone mantelzorgers;
b
mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg;
mantelzorgers jonger dan 25 jaar;
c
d
huisartsen;
e
mantelzorg op lokaal niveau.
lid 4
Aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op
de prioriteitenlijst.
lid 5
In afwijking van artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 beslissen gedeputeerde staten omtrent de aanvragen binnen 10 weken na
afloop van de indieningstermijn.
Vorm van de subsidie
Artikel 6
lid 1
Een subsidie op basis van deze verordening is een
projectsubsidie.
lid 2
Een subsidie beneden een bedrag van € 5.000,– wordt
verstrekt in de vorm van een budgetsubsidie.
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Artikel 9
Gedeputeerde staten kunnen een subsidieontvanger
verplichtingen opleggen met betrekking tot
a
de wijze waarop tijdens het uitvoeren van de
activiteit hieromtrent moet worden gerapporteerd;
b
de termijn waarbinnen de activiteit moet worden
aangevangen of afgerond.
Slotartikelen
Artikel 10
In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten
afwijken van het bepaalde in één of meer artikelen van
deze verordening.
Artikel 11
Deze verordening treedt inwerking op 1 januari 2005 en
vervalt op 31 december 2007.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als:
Deelverordening Mantelzorg Noord-Holland 2005 tot
en met 2007.
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Haarlem, 4 april 2005.
Provinciale Staten van Noord-Holland

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

mw. C.A. Peters, griffier.

Uitgegeven op 13 april 2005.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Mw. J.A.C.M. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
de afdeling Juridische Zaken.

Afdeling: ZWC
Contactpersoon: J. Blankevoort (tel. 023-5144088)
Categorie: algemeen verbindende voorschriften
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